
v utbes6555F93D 

Ill lllllllllll llll lllllllll lllllll I IIIIIIIIII IIII Ill 

Naše DIČ: CZ00177041 
Naše IČ: 00177041 

Vaše IČ: 00216305 
Vaše DIČ: CZ00216305 
Očekáváme Vaše potvrzení zakázky 

Objednávka 1Nc1 

49028029 I 673 

Nákupčí: 

Tel.: 

Fax.: 

@šKODA 

Dodavatel č ... 5 ťi �2 
DUNS: 5105126-06 

·Firma ' ,,,,.
Vyso�� uč�rií téchni'óké v B:rně,
Fakuita informačních technologií,
P'etr Sadovský ·,
Božetěchova 1./2
612'' 66 1;3rno

ze dne: 
vytištěno: 

08.01.2020 
08.01.2020 

E-mail: 

XXXXXXX
00420-730-866-898 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Určeno pro: XXXXXX
Oddělení: EGV/5 
Číslo potřeby: 1003110045 

ŠKODA AUTO a.s. se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 
293 01 Mladá Boleslav, Česká republika, IČ 00 17 70 41, zapsaná v 
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 332 
(dále též #zákazník#)zadává objednávku dle následujících a Všeobecných 
nákupních podmínek ŠKODA AUTO a.s. (verze CZE 01/16) zveřejněných na 
internetové adrese 
www.vwgroupsupply.com. Na základě této objednávky dochází ke vzniku 
občanskoprávního závazkového vztahu. 

URČENO PRO TECHNICKÝ VÝVOJ - AREÁL ČESANA 

Pro přijetí objednávky a tedy pro uzavření smlouvy je nutno vrátit 
jednu kopii této objednávky řádně podepsanou OJ:)-rávněnými osobami. Za 
přijetí objednávky a uzavření smlouvy se považuje také, pokud dodavatel 
zahájí činnosti, které směřují ke splnění zakázky a povinností 
dodavatele dle této objednávky. 

**************************************************************** 
Prosíme, uvádějte číslo objednávky, Vaše číslo dodavatele, číslo a 
název materiálu na všech Vašich účtech (na faktuře i číslo dodacího 
listu), v dodacích listech i ve Vaší korespondenci. 
**************************************************************** 

V případě, že dodavatel dodá zboží dvojího užití podle přílohy I. 
Nařízení Rady ES č.428/2009 a ve smyslu právních předpisů USA, ECCN 

ŠKODAAUTOa.-s 
tt Viclava Kl.mero 559, Mladí 3ofHlav li 
293 01 Ml11d6 BoJulav 
np,1-,j. v obchodnlm rej'S'b'11N, 
._..d91'16m M6sBkým 1oudemv Pntn, oddíl B. \lloSca 332, 
pod 1pisevou b'ltllč�ou Rg. B 332 

Ta!elon 
32t5811111 
326 8 (provolba) 

www.tkoda.aula..cz 
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(Export Control Classification Number), EAR (Export Administration 
Reulation), je dodavatel povinen uvést na faktuře následující 
znění/text: DUAL USE GOODS. 

Poz. Materiál č . 

Název 
Místo určení 

001 
Rozvoj aplikace VRUT 

Množství MJ 

1,00 JV 

Cena za MJ 
Typ vozu 

473.400,00 

Hodnota Měna 

473.400,00 CZK 

Rozšíření spolupráce v návaznosti na objednávku 49000445. Objendáváme 
rozvoj aplikace VRUT na základě nabídky ze dne 29.10.2019, jednacího 
protokolu ze dne 02.03.2018. Jedná se o využití opce. 

Č.potřeby: 1003110045 6092 
Určeno pro: KvapilEduard 
Místo vykládky: C/518/Schubert 605293454 6092 

Celková cena netto bez DPH 473.400,00 CZK 

Dodatečné informace k odvolávce: 
zakázka číslo.hl.knihy středisko cena 
40023718 43020001 6092 473.400,00 CZK 

Místo určení: 

Termín dodání: 30.06.2020 

SPECIFIKACE PODMÍNEK: 

Dodací podmínky - obecně elatné 
dle INCOTERMS 2010 - DDP Skoda Auto Mladá Boleslav 

Platební podmínky: 
Spl. do 30 dnů od data fa. po dodání zboží/výkonu 

Právní vztahy 
Na základě této objednávky dochází ke vzniku občanskoprávního 
závazkového vztahu, jehož předmětem je poskytování služeb dodavatelem 
objednateli. 

Naše dodací adresa: 

ŠKODA AUTO • · s. 
li' VK!eva K1erMnt1 889 li~ Bole.v 11 
29301 MlacUII Bdalll..,. 
ZIIP•aná v obchodnlm rejstfiku. 
~nffll M6stslrým soudram v Praze, oddll B. ~ 332, 
pod SPfKYOU 2:1'\Kkou Rg. B 332 

Telefon 
328811111 
326 e (provo1>•> 
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ŠKODA AUTO a.s. 
Technický vývoj (Česana) 
293 60 MLADÁ BOLESLAV 

Adresa účtárny: 

ŠKODA AUTO a.s. 
Účtárna kreditorů FRK 
Václava Klementa 869 
293 60 MLADÁ BOLESLAV 

ŠKODA AUTO• s 
tf VKlava KM.,...,u 889 Wlad6 B0~1olav U 
293 01 Ul~ i B*M•v 
npsW v obchodnlm r11Jsďílw, 
wdeMffl Mi stskyrn 1ooud.mv Praze. oddil 8, ~ 332. 
pod sps ovou značkou Rg. B 3'!2 

Telefon 
326 8 1111 1 
326 8 (p<ovolba) 
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Společnost ŠKODA AUTO a.s. je oprávněna uhradit českou DPH uplatněnou 
dodavatelem na účet jeho správce daně a nikoliv na účet dodavatele . 
Společnost ŠKODA AUTO a.s. je povinna dodavatele informovat o platbě na 
účet jeho správce daně. 
Toto opatření se použije podle českého zákona o DPH pouze pro plnění 
poskytnutá českým plátcem DPH a přijatá společností ŠKODA AUTO a . s. s 
místem plnění v České republice. 

Dodavatel není oprávněn své pohledávky vůči společnosti ŠKODA AUTO a . s . 
postoupit nebo zastavit. 
Na žádost společnosti ŠKODA AUTO a.s. je dodavatel povinen prokázat, že 
je majitelem účtu, na který maJ1 být hrazeny platby podle této 
objednávky, či jakéhokoli jiného účtu, který používá v obchodním styku 
se společností SKODA AUTO a.s. Do náležitého prokázání této skutečnosti 
je společnost ŠKODA AUTO a.s. oprávněna zadržet platby. 

Uveřejňování v registru smluv 
V případě, že je dodavatel subjektem dle§ 2 zákona č. 340/2 015, o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen #zákon o registru smluv#) a tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, 
zavazuje se dodavatel, že zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv 
do 5 dnů od doručení podepsané smlouvy a bez zbytečného odkladu zašle 
ŠKODA AUTO a.s. potvrzení o uveřejnění smlouvy dle§ 5 odst. 4 zákona o 
registru smluv. 

Dodavatel není oprávněn své pohledávky vůči společnosti ŠKODA AUTO a.s. 
postoupit nebo zastavit. Neuplatní se článek VII. odst . 4 Všeobecných 
nákupních podmínek ŠKODA AUTO a.s., verze CZ 12/12, resp. článek III. 
odst. 4 Nákupních podmínek ŠKODA AUTO a . s. (objednavatel) pro výrobní 
nákup 11/01. 

V návaznosti na bod VI - Dodání zboží Nákupních podmínek ŠKODA AUTO 
a . s. (objednavatel) pro výrobní materiál: 

Prodávající (dodavatel) ze země mimo území EU (např . CH, MX, JP, ZA, 
... ) uvede na faktuře prohlášení o původu zboží v následu- jícím znění: 
"Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ) 
prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční 
původ v . .. " . Pokud hodnota zásilky přesahuje 6.000 EUR, je nutné 
přiložit k zásilce řádně vyplněné a příslušným orgánem potvrzené 
průvodní osvědčení EUR.l. 
Schválený vývozce je oprávněn vystavit prohlášení na faktuře bez ohledu 
na hodnotu zásilky . 

Prodávající (dodavatel) v rámci EU vystaví dlouhodobé prohlášení 

ŠKODA AUTO a. a . 
ti' V6cl1va KJemef'lte 869 Mlld6 Boi.sliv 11 
293 0 1 Mledi Bottlalav 
Zlllf)t:.n v obc:hodnlm 1'9Jdiku. 
veCMMm Mtstskym soud.m v Prat., oddll 8, vl~• 332, 
pod sp!Sovou znaaou Rg. B 332 

Telafon 
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dodavatele dle Nařízení rady č. 1207/2001, eventuelně jednorázové 
prohlášení vždy pro každou dodávku samostatně. 
K vystavení dlouhodobého prohlášení je každý prodávající (dodavatel) 
písemně vyzván jednou ročně oddělením FRS. 

Dodavatel je povinen předložit spolu se zkušebním protokolem k prvnímu 
vzorku také platný evidenční list bezpečnostních údajů daného materiálu 
z hlediska ochrany osob, životního prostředí a manipulace s 
nebezpečnými látkami. 

Označování obalů nebezpečných chemických látek a přípravků, poskytování 
bezpečnostních listů a registrace chemických látek: 

Dodavatel je povinen u všech dodávek objednavateli dodržet všechna 
ustanovení všech příslušných českých a evropských právních a 
technických předpisů, zejména: 

Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, 
v platném znění (změny v zákonech č. 434/2005 Sb. a č. 371/2008 Sb.), 
vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 232/2004 Sb., o způsobu 
provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) ve znění 
pozdějších změn a přílohy č. II Nařízení #Pokyny k sestavení 
bezpečnostních listů#, 
Zákona č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění 
Zákona č. 348/2004 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků, 
Zákona č. 477/2001 Sb. O obalech, v platném znění, 
Zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění, 
Zákona č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší, v platném znění. 

Dodavatel je povinen na každém samostatném balení uvádět v českém 
jazyce všechny údaje požadovaně všemi příslušnými českými a evropskými 
právními a technickými předpisy. 
Dodavatel je povinen nahradit objednavateli všechny škody způsobené 
tím, že dodavatel nedodrží ustanovení všech příslušných českých a 
evropských právních nebo technických předpisů. 
Dodavatel je povinen ihned informovat objednavatele o změnách a 
průběžně mu poskytovat originály bezpečnostních listů k nebezpečné 
chemické látce nebo přípravku po každé změně údajů. 
Dodavatel je povinen poskytovat bezpečnostní listy v českém jazyce a od 
01. 11. 2008 pouze ve formě stanovené přílohou č. II k Nařízení ES č.
1907/2006.
Od 01. 01. 2009 je dodavatel s obchodním zastoupením (sídlem) na území
EU povinen zajistit splnění podmínky registrace {přeregistrace)
chemických látek obsažených ve výrobku dle podmínek Nařízení ES č.
1907/2006 a o provedené registraci {přeregistraci) poskytnout ujištění.
K chemickým látkám a chemickým přípravkům obecně je kromě

ŠKODA AUTO•· s. 
ti VKla'la KJtmtnta 869 Mlada S.a.1,;y li 
293 0 Ml6d, 8oiHlav 
zapun• v obct\odnlm reJstflku, 
,.,.d.,,,m M•stslcýrn soudem v Pr.a. oddíl B, � 332. 
pod �pisovou znatkou Rg 8 332 
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bezpečnostního listu a technického listu nezbytně nutná i informace o 
přesném chemickém složení (receptuře}. 
Kontaktní osoby a formulář o přesném chemickém složení chemické látky/ 
přípravku jsou zveřejněny na internetové adrese www.vwgroupsupply.com. 

Mimo jiné jsou považována za dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím 
opatření, která zajišťují kvalitu a jsou popsána v příručce 11 Formel 
Q-konkret 11 • 

Marek Lóffelmann 
koordinátor BN 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY: 
Dodavatel: (razítko) 

ŠKO0AAVTO •· s. 
tt vac:1ave Klementa 609, Mlad6 Bolulav li 
293 O 1 �lad6 Bor.S,a'I' 
z.apaa,á v obchodnim rltft,tfTIIU, 
�rn Mbtslrjm 1.oudem v Prar9, oddll 8, ..+o.81:, l32. 
pod Sl)

0
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